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300 vuotta Napuen taistelusta
Napuen taistelua kuvaa
parhaiten Sakari Topeliuksen Maamme kirja:

Puolustusvoimat laskemassa seppelettään. Vuoroaan odottAvat Isonkyrön kunnan ja seurakunnan sekä sukujen edustajien seppelpartiot.
Kuva JAAKKO LIINAMAA

”Napuen kylän pelloille Isossakyrössä Armfelt pysähtyi odottamaan venäläisiä. Hänellä oli silloin
4,300 soturia ja 1,500 aseistettua talonpoikaa.
Häntä vastaan samosi Venäjän paras sotapäällikkö, ruhtinas Galitzin, mukanaan 12,000 miestä, ja 19 päivänä helmikuuta v. 1714 oli Napuen
eli Isonkyrön taistelu.
Suomen sotajoukko oli kolme päivää seisonut
lumessa ja pakkasessa, molemmin puolin jäätynyttä Kyrönjokea. Kello 11 aamupäivällä venäläiset tulivat jäätä pitkin ja karkasivat suomalaisten
kimppuun joen oikeanpuolisella rannalla, tuulen
tupruttaessa tuiskulunta ja palavasta kylästä
savua näille vasten silmiä. Kahdesti torjuttiin
rynnäkkö, vihollisen rivit hajoitettiin, suomalaiset
valtasivat kuusi tykkiä. Voitto näytti varmalta, kun
kenraali De la Barre suomalaisten ratsumiesten
kanssa yht’äkkiä lähti pakoon, joten ainoastaan
Turun Iäänin ratsuväki jäi paikalle. Venäläisten rivit järjestyivät taas, suomalainen jalkaväki
joutui umpisaarroksiin, ja sen kimppuun käytiin
joka taholta; voitto muuttui veriseksi tappioksi.
Talonpojat joutuivat epäjärjestykseen ja kaatuivat; sotamiehet asettuivat neliöön ja pitivät puoliaan kuolemaan asti. Useimmat upseerit ja 2,500
miestä kaatui, eräs aliupseeri komensi kolmen
rykmentin jäännöksiä. Armfelt taisteli viimeisten
joukossa ja murtautui läpi vihollisten Laihian
metsään. Ruhtinas Galitzin oli menettänyt 3,000
miestä, ja kuitenkin hän puhui suomalaisten urhoollisuudesta kunnioittavasti. Kunnia oli pelastettu, mutta maa oli menetetty.
Seuraavana keväänä oli Kyrönjoki niin täynnä
kuolleita, ettei sen vettä pitkään aikaan saattanut
juoda. Meidän ajan viljavat peltovainiot joen rannoilla kätkevät kaatuneiden lahonneet luut.”

Piiriseminaari
Piirien perinteinen, koko jäsenistölle tarkoitettu
piiriseminaari järjestetään Impivaaran toimipisteessä os. Impivaarantie 25 Seinäjoki, lauantaina 22.3.
Hyödynnä tilaisuus ja tule kuulemaan ja kysymään. Paikalla on asiantuntijat, eli Reserviupseeriliiton puheenjohtaja ja Pohjanmaan aluetoimiston edustaja.
Ohjelma
Klo 8.45 - 9.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
klo 9.30 – 11.00 Pohjanmaan aluetoimisto
Luento ja keskustelu.
klo 11 - 11.45 lounas Impivaarassa
klo 11.45 – 13.15 Ajankohtaista maanpuolus
tustyössä, RUL:n puheenjohtaja
Mikko Halkilahti
Talvisodan päättymispäivänä 13.3. klo 11 kokoonnumme jälleen
Taipale-Vuosalmi patsaalle Seinäjoelle. Tänä vuonna patsaalla
puhuu Lentosotakoulun johtaja eversti Jukka Ahlberg.

klo 13.15 – 13.40 Kahvi
klo 13.40 – 14 Palkitsemiset
klo 14 – Piirien kevätkokoukset
Ennakkoilmoittautuminen piiritoimistolle maanantaihin 17.3. mennessä puh. 06-4233816 tai
ep.reservilaispiirit@netikka.ﬁ
Osanottomaksu 5 euroa/hlö maksetaan paikan
päällä. Maksu sisältää myös ohjelman mukaiset tarjoilut.

KATKENNUT TAIVAL Seinäjoen-Nurmon Kaatuneitten Omaisten aloitteesta v. 2003 viritettiin
hanke muistomerkin pystyttämiseksi ensisijaisesti
niiden 10 hengen muistoksi, jotka 3.2.1940 tapahtuneen pommituksen yhteydessä saivat surmansa
pommin tuhotessa sirpalesuojan, johon oli ilmahälytyksen tullessa hakeutunut enimmäkseen juna-

matkalla olleita ihmisiä.
Kaupunginarkkitehti Juhani Lahden suunnittelema muistomerkki paljastettiin kymmenen vuotta sitten Kaatuneitten muistopäivänä 16.5.2004. Hankkeessa mukana olivat
liikelaitokset VR ja Atria.
Kukkatervehdyksen laski Ulla Ketko tämän vuoden muistopäivänä.
TUOMO KOTKANIEMI
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Kaksi pyyntöä
teille kaikille
Reserviläisille
Minulla on teille kaksi tehtävää, jotka toivoisin teidän tekevän välittömästi tämän kirjoituksen luettuanne.
1. 1. Mikäli juuri tulleesta jäsenmaksulaskusta huomaat, että sähköpostiosoitteesi ja kännykkänumerosi eivät ole ajan tasalla RUL:n jäsenrekisterissä.
Lähetä heti sähköposti Ulla Muurimäelle piiriin.
Sähköpostissa on oltava mainittuna nimi, osoite,
sotilasarvo, kännykkänumero ja sähköpostiosoite.
ep.reservilaispiirit@netikka.ﬁ
2. Kirjaudu sisään Reserviläisurheiluliiton sivuilla
olevaan kuntokorttiin. Tarvitset siihen ainoastaan
jäsennumerosi RUL:n jäsenkortista. Testaa ja ota
käyttöösi myös kuntokortin mobiiliversio. Kuntokortti on erittäin kätevä tapa kirjata omat liikuntasuoritukset ja seurata omaa ja kavereiden liikkumista.
www.resul.ﬁ
Nämä tehtyäsi olet jo tehnyt erittäin paljon piiriemme reserviläistoiminnan hyväksi. Haluamme
kehittää reserviläisviestinnän tämän vuoden aikana
monipuolisemmaksi ja kaikkia jäseniä paremmin
palvelevaksi. Pyrimme kertomaan teille eri viestikanavien kautta mielenkiintoisista tapahtumista,
joita Etelä-Pohjanmaan alueella tapahtuu.

Maakunnan mahtavimmat Joulutulet sytytettiin Ilkan kentällä; Jaakko Ilkan maisemissa.
Tapahtuman järjestivät nyt ensimmäistä kertaa yhteistyössä Ilmajoen Reserviläiset Ry ja Ilmajoen Reserviupseerikerho.
Illan hengellisestä osuudesta vastasi eläkkeelle jäänyt Ilmajoen Kirkkoherra Juhani Erkkonen.
Paikalle saapui noin 40 henkilöä
Kuvassa oikealla näkyvä vaalea rakennus on Ilmajoen museo. Museon takana sijaitsee Ilmajoen Musiikkijuhlien areena,
jossa esitetään Kekkonen oopperaa ensi kesänä 5.-15.6.2014. Samalla kentällä sijaitsee myös Raivaaja patsas sekä Erkki
Ala-Könnin patsas. Pienellä alueella sijaitsee satojen vuosien historia jota kunnioitamme
teksti Pasi Löppönen kuva Jussi Niukkala..

Reserviläisliitto järjestää yhdistysten johtokunnan jäsenille

YHDISTYSJOHDON
KOULUTUSPÄIVÄN

Kiitos kaikille! Ollaan yhteyksissä.
Marko Kaappola
Puheenjohtaja
E-P:n Res.ups.piiri

Reserviläisiä tarvitaan
Reserviläisliiton vuoden ensimmäinen hallituksen kokous
alkoi majuri Ilpo Kleemolan esityksellä reservin koulutuksesta ja vapaaehtoisesta maanpuolustuskoulutuksesta. Esityksestä tuli selkeästi selväksi, että reserviläisiä tarvitaan
jatkossa yhä enemmän esimerkiksi kouluttajina lisääntyvissä kertausharjoituksissa.
Omatoimista ja vapaaehtoista koulutusta verkkoympäristöissä osaamismittaamisineen on tulossa kertausharjoitusten
osaksi. Sodan ajan joukkojen osaamisvaatimukset kasvavat, kuten muuallakin yhteiskunnassa on käynyt. Reserviläisten siviilissä hankitulle erityisosaamiselle on tarvetta.
Uusia joukkoja kasattaessa ja reserviläisiä niihin sijoitettaessa selvitetään jopa kyselyillä mikä on henkilön todellinen
osaaminen ja riittääkö kenttäkelpoisuus tehtävään.
Mielenkiintoinen osa esitystä oli reservin määrä. Se on
vuonna 2015 noin 900000.
Sodan ajan joukoissa on sijoitettuna noin kolmannes, mutta lopuillekin riittää suunniteltuja tehtäviä poikkeusoloissa
yhteiskuntamme pyörittämisessä. Puolustusvoimat haluaa
toimia myös jatkossa niin, että kaikki palveluskelpoiset
koulutetaan ja kenttäkelpoiset sijoitetaan joukkoihin.
Pääesikunta näkee reserviläisjärjestöillä tärkeän roolin.
Suurin tehtävämme on ylläpitää maanpuolustustahtoa.
Tämä tapahtuu esimerkiksi tiedottamalla ja ohjaamalla reserviin kuuluvia omaehtoiseen koulutukseen. Tästä syystä jäsenhankinta on tärkeää, koska helpointa on tiedottaa
omille jäsenille. Meidän toivotaan jatkossa myös ohjaavan
jäsenistämme erityisosaajia puolustusvoimien ja kokonaisturvallisuuden vaativiin tehtäviin. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toimintaan osallistuminen kouluttajana ja
kurssilaisena on jatkossa jokaiselle reserviläiselle yhä tärkeämpää, koska sitä kautta saa valmiuksia poikkeusolojen
tehtäviin ja parantaa näin omaa sijoituskelpoisuuttaan uusiin tehtäviin.
Ensivuonna alkavat odotetut kertausharjoitukset. Meidän
pitää olla valmiina osallistumaan jos kutsu tulee. Tästä
syystä on hyvä aloittaa fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen
kunnon ylläpito. Varusmiehiä kannustetaan hankkimaan
fyysinen inttikunto kolmessa kuukaudessa, mutta me reserviläiset tarvitsemme kuulemma puoli vuotta saavuttaaksemme riittävän kertausharjoituskunnon.
Fyysisen kunnon kohentamisen saa aloitta arkiliikunnalla
heti. Toukokuussa voimme Lauhan laskeutumisessa testata mukavasti tilamme, ja hoitaa sosiaalista puolta mukavan
yhteisliikunnan merkeissä hienoissa maisemissa.
Jaakko Liinamaa
Puheenjohtaja

ensi lauantaina 8.3.
Impivaaran toimipisteessä os. Impivaarantie 25 Seinäjoki
08.30
09.00

Kahvi
Tervetulosanat,

09.15

Reserviläisliiton vuoden 2014 teema ja
painopistealueet sekä strategia

10.00

puheenjohtaja Mikko Savola, Reserviläisliitto ry

puheenjohtaja Mikko Savola, Reserviläisliitto ry

Ajankohtaista Maanpuolustuskoulutusyhdistyksestä, kotupäällikkö Maija Haanpää
10.45 Reserviläisliitto tänään,
11.45
12.30
14.00
14.15
15.15
15.30
16.00

toiminnanjohtaja Olli Nyberg

Lounas
Johtaminen järjestössä,

koulutussuunnittelija Riitta Tervasmäki,
OK -opintokeskus

Kahvi
Reserviläisliiton tuki jäsenyhdistyksille,
Reserviläisliitto 60 vuotta,
toiminnanjohtaja Olli Nyberg

Keskustelua, yhteenveto ja päätössanat
Kahvi
Pirihallituksen kokous

Tilaisuus on osanottajille maksuton.
Jälki-ilmoittautua ehtii vielä 5.3. saakka
ep.reservilaispiirit@netikka.ﬁ tai puh. 06-4233816

Lottanäytelmää esitetään museolla
Seinäjokelaisen harrastajateatteri Arinan uusi pienoisnäytelmä ”Lotissa Suomen
turva” tuo näyttämölle välähdyksen Seinäjoen lottatoiminnasta syyskesällä
1939. Näytelmän historiallisina roolihenkilöinä nähdään esim. kuuluisa Lapuan
lotta Hilja Riipinen ja legendaarinen suojeluskuntapäällikkö Matti Laurila
sekä molempien puolisot.
Näytelmää esitetään Seinäjoen Suojeluskunta- ja
Lotta Svärd -museolla kevään aikana vielä kolmena
sunnuntaina: 16.3., 6.4. ja
4.5. Kunakin päivänä on
kaksi esitystä, alkaen kello
12.30 ja 14.00. Noin puolen

tunnin mittaisen näytelmän
on käsikirjoittanut Tuula
Lahdenmäki ja ohjannut
Kirsti Mäkelä. Näyttelijöitä
on mukana yhdeksän.
Kymmenen euron hintaiseen pääsylippuun sisältyvät näytelmän lisäksi kahvi
ja lottapulla sekä sisäänpääsy museolle. Vaihtuvana
näyttelynä on esillä ”Lotta
Svärd 90 vuotta – Suomalaisten naisten tahdon- ja
voimannäyte”.
Lippuja
näytöksiin on saatavilla rajoitetusti, joten ne kannattaa
varata ennakkoon museolta
osoitteesta Kauppakatu 17,
Seinäjoki, puh. (06) 416
2734 tai (06) 416 2649, sähköposti: suojeluskuntamuseo
@seinajoki.ﬁ

Prikaatikenraali

Pekka Toveri

Länsi-Suomen
sotilasläänin
uusi komentaja

Itsenäisyyspäivänä
2013
prikaatikenraaliksi
ylennetty Toveri aloitti Länsi-Suomen
sotilasläänin
komentajana vuodenvaihteessa. Aikaisemmin hän
on palvellut muun muassa
apulaisoperaatiopäällikkönä ISAF-operaatiossa Afganistanissa, yhteysupseerina
United States Joint Forces
Command’ssa
USA:ssa,
Panssarikoulun johtajana ja
Panssariprikaatin komentajana
Puolustusvoimien kuva-arkisto

Rajähdekeskuksella
uusi johtaja
Ähtärissä sijaitsevan puolustusvoimien Räjähdekeskuksen
uutena johtajana aloitti syksyllä everstiluutnantti Teemu
Ruuskanen. Ruuskanen toimi aiemmin sotilaslääketieteen
keskuksen esikuntapäällikkönä.

Etelä-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri ry:n

sääntömääräinen
Kevätkokous

Impivaaran toimipisteessä os. Impivaarantie 25 Seinäjoki
lauantaina 22.3.2014 alkaen piiriseminaarin jälkeen
klo 14.00.
Tervetuloa! Piirihallitus

Etelä-Pohjanmaan Reserviläispiiri ry:n

sääntömääräinen
Kevätkokous

Impivaaran toimipisteessä os. Impivaarantie 25 Seinäjoki
lauantaina 22.3.2014 alkaen piiriseminaarin jälkeen klo 14.00.
Tervetuloa! Piirihallitus

LAKEUDEN MAANPUOLUSTAJA �

1 / 2014

3

VARAUTUMINEN 4
Väestönsuojelu
hätätilanteissa:

Kerrostaloissa on valmiiksi
laaditut suojelusuunnitelmat
ja koulutettu suojeluvastaava. Suojelusuunnitelmassa
on laadittu toimenpiteet
sähkö/lämpökatkon, tulipalon, evakuoinnin ja mahdollisten muiden väestönsuojeluun liitttyvien tapahtumien
käynnistämiseksi. Omakotialueilla
väestönsuojelu
vaatii omatoimisuutta.
Väestönsuojat jakautuvat
kerrostaloihin ja suuriin julkisiin tiloihin, urheiluhalleihin, marketteihin, kauppakeskuksiin rakennettuihin
väestönsuojiin. Asuintaloissa ne on mitoitettu asukkaiden määrän mukaan, mutta
julkisissa tiloissa olevien
vs-paikkojen määrät ovat
vain murto-osia hallien/tilojen asiakaspaikoista.
Esimerkiksi Seinäjoella EI
OLE yleistä väestönsuojaa,

mihin omakotiasuja voisi
mennä. Tämän vuoksi kannattaa selvittää, minne voisi mennä tilanteessa, mikä
vaatisi väestönsujaan menoa. Tilat ovat ahtaita, eikä
paikkaa löydy kaikille.
Kuvissa näkyvä väestönsuja
on Seinäjoen entinen aluejohtokeskus. Laitteet ovat
1940-60-luvuilta ja ne ovat
nykyään museoituja. Suuri osa väestösuojistamme
ja niiden laitteistosta ovat
tuolta ja ajalta, tai vähän
sen jälkeen valmistettuja,
eikä niiden toiminnasta ja
kunnosta ole mitään tietoa.
Jopa uusissa suojissa on
ollut valmistusteknisiä ongelmia. Valvonta on ongelmallista, koska tekniikkaa
ei ole vaadittu testattaviksi.
Väestösuojaan jouduttaessa:
Ota mukaan vaihtovaatteet,
ruokaa, juomaa (vettä, paljon),
ensiaputarvikkeita,
huopa/, makuupussi, teltta-

tuoli, telttapatja, pelikortit
(akkua/patteria kuluttavia
laitteita ei kannata käyttää).
Tyhjissä vs-tiloissa ei yleensä ole lämmitystä, eikä sitä
tarvitakaan. Paljon ihmisiä
samassa tilassa lämmitää
tilan yli 30 asteeseen todella nopeasti, ongelma onkin
liika lämpö. Käy läpi, onko
kaikki perheesi jäsenet
mukana ja onko naapurin
”dementiavanhus”
viety
turvaan. Varaudu auttamaan
joka tilanteessa. Voi olla,
että aggregaati ja ilmastointi ovat lihasvoimalla toimivia.

Todennäköisimpiä väestönsujelutoimenpiteitä aiheuttavia uhkia
Etelä-Pohjanmaalla:

1. Tulva Kevät- ja syystulvat ovat tuttuja, mutta lisääntyneet sademäärät saattavat aiheuttaa paikallisia
tulvia koska vain. Lisäriski
Seinäjoella on Kyrkösjärven patoallas. Mikäli allas
murtuisi, keskustassa olisi

80-100 cm vettä. Tuollainen vesimäärä vie kaiken
mennessään virratesssaan
alas yli 30 metrin korkeudelta.
2. Tulipalo tehtaassa/varastossa/rautatiellä/-asemalla./
rekkakolarissa. Kemikaaleista tai muista palavista

aineista syntyvät vaaralliset
kaasut.
3.
Laskeuma.
Kaasu, myrkky-, tai radioaktiivinen
laskeuma.
4. Taivaalta tuleva uhka.
Satelliittiromu,
meteori.
5. Terrorismista aiheutuva
uhka.

Henkilökuvassa

Henkilökuvassa on reservissä itsenäisyyspäivänä ylennyksen saanut, res ylivääpeli
Annukka Jokipii Laihian
reserviläisistä. Harvinaista
ylennyksessä on reserviläisen nuori ikä eikä suinkaan
se että ylennettävä on sukupuoleltaan nainen. Jätän nyt
kuitenkin iän mainitsematta, muutoin kuin, että nuori
on! Annukka oli ehdolla liiton luottamushenkilö-organisaatioon mukaan, mutta
valinta ei nyt jostain syystä
osunut aktiiviseen ja raikkaita uusia ajatuksia sekä
tuulia ajavaan henkilöön,
(kirjoittajan kommentti).
Mutta ehkä joskus sitten,
kun aika on kypsä. Tiedustelin Annukalta muutaman
kysymyksen ja vastaukset
ovat suoraan hänen omiaan.
OLAVI KOSKINEN

Mikä tai kuka on Annukka
Jokipii?
Hän on naimisissa, kotona
on mies ja neljä alle kouluikäistä lasta. Koulutukseltaan
kauppatieteiden
tohtori, väitteli vuonna
2006. Työskentelee Vaasan

Annukka Jokipii

yliopistossa tutkijatohtorina Laskentatoimen ja rahoituksen yksikössä. Työ
painottuu tutkimukseen ja
opetusta on jonkin verran
tuleville kauppatieteiden
maistereille. Naisten vapaaehtoinen varusmiespalvelus on suoritettu v 1997
ja kriisinhallintatehtävissä
KFOR- joukoissa Kosovossa v 2002- 03 sotilasvirka-

miehenä. Reservin ylennys
v 2013 ylivääpeliksi. Harrastukset ovat tällä hetkellä
hyvin perhekeskeisiä. Henkilökohtainen harrassuunta
hänellä on reserviläistoiminta, metsällä ja eri ammuntalajeissa.
Naissotilaana miehisessä
ympäristössä
Asenteet ovat varmasti
muuttuneet sitten 90-luvun,

jolloin naiset astuivat ensimmäistä kertaa vapaaehtoiseen palvelukseen. Silloin kipuiltiin organisaation
taholta jonkin verran, mutta
kun asiasta on tullut jo arkipäivää niin myös asenteet ovat muuttuneet. Se
mikä ilahduttaa, on että teot
ja kyvykkyys ratkaisevat
enemmän kuin sukupuoli.
Eli tekemällä asiat hyvin
ja oikein menestyy tälläkin
saralla.
Kansainvälisesti
näen kriisinhallintatehtävät
myös Suomen esiintymislavana monikansallisessa
yhteisössä. Voimme näyttää
muille maille erittäin hyvän
esimerkin tasa-arvoisesta
toiminnasta, jossa niin miehet kuin naiset vastaavat
organisaation tehokkaasta toiminnasta. Se kertoo
enemmän kuin pelkät puheet yhteiskunnastamme ja
tavastamme toimia.
Myös
reserviläistoiminnassa
vastuunjakaminen
tasa-arvoisesti osoittaa, että
viemme yhdessä tätä yhteiskuntaa eteenpäin ja olemme
valmiita sen eteen työskentelemään. Jokaiselle löytyy
varmasti omiin kykyihin ja
elämäntilanteeseen sopivaa
tekemistä reserviläistoiminnassa.
”Paksunahkaisuutta”
tarvitaan
Vaatii tietynlaista asennetta ja myös ’paksua nahkaa’ käydä vapaaehtoinen
asepalvelus. Sen myötä

aukeaa hienoja mahdollisuuksia niin ammatillisesti
kuin harrastuspuolella. Itse
pidän reserviläisten reilusta
ja vastuutakantavasta asenteesta ja olen kokenut itseni
tervetulleeksi kaikkeen toimintaan.
Itse en näe kynnyskysymykseksi sotilaan sukupuolta, vaan tarkastelisin
ennemminkin hänen toimintakykyään ja suoriutumista. Jokaiselle oikean
asenteen omaavalle löytyy
sopiva tehtävä, josta varmasti selviytyy.
Yhteistyö eri reserviläisjärjestöjen kesken
Näkisin, että meillä kaikilla reserviläisjärjestöillä on
yhteinen tavoite ja yhteistyö järjestöjen kesken on
järkevää. Jokainen järjestö
tarjoaa toki omalle jäsenistölleen suunnattuja asioita,
mutta usein yhdistämällä
tiettyjä toimintoja voitaisiin
päällekäisyyksiä
purkaa.
Näin toiminta järjestöissä
kohdistuisi oikeisiin asioihin tehokkaasti ja voitaisiin
tarjota jäsenistölle toivottuja toimintoja. Jonkin verran
tätä yhteistyötä näkyy toiminnassa, mutta mielestäni
sitä voisi lisätä.
Veteraanityö
Näen veteraanityön erittäin
tärkeänä jokaiselle järjestölle. Laajentaisin veteraanityön myös laajemmin

6. Sotilaallisesta toiminnasta aiheutuva uhka.
TÄRKEÄÄ MUISTAA!
Omatoimisuus. Ellet itse välitä muista, ei sinustakaan
välitetä.

koskemaan niin lottia, työtyttöjä kuin kotirintamanaisia. Kaikkia heitä tarvittiin
itsenäisen Suomen pelastamisessa. Juhlapuheet eivät
tässä yhteydessä riitä, vaan
mielestäni toiminnan on
vaikutettava myös arjessa. Olemme käytännössä
viimeinen sukupolvi, joka
aidosti voi vaikuttaa heidän päivittäiseen arkeen ja
arvostukseen Se on tehtävä,
joka pitää suorittaa kunnialla.
Liiton ja paikallisyhdistyksien toiminta
Jäsenistön ideoita uusista
toimintamuodoista on paikallisyhdistyksessä otettu
innostuneesti vastaan, sillä
jatkossa uusien jäsenien
aktivointi ja rekrytointi on
yhä haastavampaa. Tällä
saralla Reserviläisliiton tulee olla asialla, että saamme
nuoret mukaan toimintaan
ja ottamaan vastuuta tulevaisuuden toiminnasta.
Reserviläispiirillä on mahdollisuudet tarjota alueen
erityispiirteet huomioonottavaa toimintaa ja sitä on
kannustaisinkin hyödyntämään. Laihian paikallisyhdistys on näkyvästi mukana väestön ja erityisesti
veteraanien arjessa, jonka
myötä toiminta on erittäin
monipuolista. Laihian reserviläiset on kotijärjestöni, jonka puitteissa pystyn
harrastamaan esimerkiksi
ammuntaa ja muuta reserviläistoimintaa. Lisäksi olen
uutena jäsenenä Vaasan
Maanpuolustus Naiset ry:
ssä.
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MPK:n vuosijuhla

Tervehdys täältä Impivaarasta!
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”Se on hartioosta kiinni jos suksi ei luista!” sanoo vanha
sanalasku. Tämän talven hiihtokelejä odotellessa on toki
pakko tunnustaa, että ehkä olosuhteillakin on nyt vaikusta;
sulas maas ei luista vaikka kuinka olisi ruista ranteessa!
Mutta meillä luistaa! Helmikuun alussa Tykistöprikaati toimitti meille ” hevoskuorman” Puolustusvoimien materiaalia omaan varastoon! Nyt meillä on sitten materiaalia millä
touhuta. Osallistukaa nyt kursseille; pääsette nauttimaan
meidän varaston antimista ja saadaan varastonhoitajallekin tekemistä!
Tulosneuvottelut on nyt sitten käyty. Tavoitteet mitä ”keskuskirkko” meille tälle vuodelle asettaa on vielä huimemmat mihin viime vuonna ylsimme. Tuntuu enemmän kuin
haasteelliselta. Onhan meidän olosuhteet oleellisesti muuttuneet siitä mitä ne oli vielä viime vuonna ja uusien toimintatapojen luominen tälle toiminnalle ja niitten jalkauttaminen myös toimijoille vie pakostakin oman aikansa. Kyllä
me yritetään, kyllä me tehdään mutta tosiasiat on pakko
täälläkin tunnustaa. Pohojalaasella uholla on pakko vakuuttaa notta maharotoonta ei ookkaa; sen tekeminen vaan
ottaa hieman enemmän aikaa!
Vaikka tätä vuotta ei vielä olla kunnolla edes saatu kurssien
osalta käyntiin, on aika jo kovasti kääntää katseet vuoteen
2015. Seuraavan vuoden kurssien suunnittelu on jo vahvasti
alkanut ja ensimmäiset nauruversiot tarvitsemastamme tu- Rautaisella ansiomitalilla palkittuja, vasemmalta Koivisto Liisa, Salmivuori Maija, Luhtanen Rainer, Puronvarsi
esta pitää toimittaa Puolustusvoimille jo kuukauden kahden Martti ja Koskenranta Leila
nostusta ja sitoutumista ja toimintamuotoja. Ja vuosisällä. Nyt on aika olla aktiivinen; antakaa vinkkejä sielMPK:n toimintaan. Hän sien kokemuksella voi satä maakunnasta mitä te haluatte että me koulutamme ensi Maanpuolustuskoulu- MPK:n rautainen ansiomitali on ideoimassa uusia kurs- noa, että kurssi minkä Erkki
vuonna. Olemme valmiita ottamaan haasteen vastaan!
tusyhdistys
Etelä-Poh- Liisa Koivisto Seinäjoki, simuotoja mm. nuorille ja ottaa hoitaakseen; toteutuu
Nyt katsomme uteliaina tulevaisuuteen. Maalahden harjoi- janmaan Koulutus- ja Maija Salmivuori Seinäjo- erityisryhmille ja muuntau- varmasti koska laajan yhtusalue ja Kivijärven ampumarata Vaasan kupeessa tulevat tukiyksikkö vietti vuosi- ki, Rainer Luhtanen Kau- tumiskykyisenä henkilönä teistyöverkostonsa kautta
jatkossa varmasti olemaan yhä useammin etelä-pohjalai- juhlaansa 15.12.2013 Tör- hava, Martti Puronvarsi selviää sekä sotilaallisesta Kallio osaa esimerkillisesti
senkin reserviläisen harrastuspaikkana. Niinisalo on toi- nävän ammattioppilaitok- Härmä, Ritva Halme Sei- että varautumis- ja turvalli- kurssimarkkinoinnin!
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Pohjanmaan kantava voi- Lentosotakoulun yhteysupmeko
Niinisalon omaksemme?
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MPK:lle oma varasto

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ
Lauantai 15.3.
KOULUTUKSEN SISÄLTÖ08.30-09.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
09.00-09.15 Kurssin aloitus
Lauantai 15.3.
09.15-11.30 Pataljoonan organisaatio ja käyttöperiaatteet,
esikunnan tehtävät.
Sotilasmerkistö ja -lyhenteet (10.00
ja aamukahvi
08.30-09.00 Ilmoittautuminen
Kahvi)
09.00-09.15 Kurssin aloitus
11.30 Lounas
09.15-11.30 Pataljoonan
organisaatio
ja käyttöperiaatteet,
12.00
-15.30 Taistelusuunnitelma,
aselajitoimintojen
suunnittelu (pioneeritoiminta, johtaminen ja viestitoiminta
esikunnan tehtävät. Sotilasmerkistö
ja
-lyhenteet
(10.00
sekä epäsuoran tulenkäyttö) (14.00 Kahvi)
Kahvi)
15.30 -16.00 Päivällinen
MPK:n kurssikalenteria
vuodelle 2104
16.00 -18.30 Esikuntatoimintaan valmistautuminen,
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Lounas
15.-16.3.
Kouluttamisen perusteet
MPK:n
toimisto
Viestikoulutus (Virve
ja Sanlan
käyttö)
12.00
-15.30
Taistelusuunnitelma,
aselajitoimintojen
Vihollisorganisaatio
ja joukkojen
käyttöperiaatteet
15.-16.3.
Esikuntaja viestikurssi
MPK:n
toimisto
16.3. Ilmajoki ja viestitoiminta
suunnittelu
(pioneeritoiminta,
21.-23.3. SRA
peruskurssiSunnuntai johtaminen
08.00-09.00 Kartat ja peitepiirrokset
25.3. epäsuoran
Hygieniapassikoulutus
Laihia
sekä
tulenkäyttö)
(14.00
Kahvi)
09.00-09.30
Aamupala
29.3. -16.00
Kohteensuojausammuntatesti
Kauhava rakentaminen. Esikunnan
Päivällinen09.30-15.00 Harjoitusesikunnan
15.30
(11.30 Lounas ja 14.00 Kahvi)
11.-13.4.
PAUHA
harjoitustoimintaharjoitus
Lohtaja
-18.30
Esikuntatoimintaan
valmistautuminen,
16.00
15.00-15.30 Harjoituksen
purkaminen, Palautteet,
19.-20.4. SRA tuomarikurssi
Kauhava
Viestikoulutus (Virve ja Loppukeskustelu
Sanlan käyttö)

Ilmoittaudu kurssille 8.3.2014 mennessä. Lisätietoa
kurssista Lasse Kinnunen 0400 369627 tai
lasse.kinnunen@mpk.fi.

23.-24.4. Spurtti Stetsaa

Kauhava

Vihollisorganisaatio
käyttöperiaatteet
24.4.
Cooper testi ja joukkojen
Seinäjoki
Ilmoittaudu kurssille
8.3.2014 mennessä. Lisätietoa
Sunnuntai
16.3.
26.-27.4. SRA
peruskurssikurssista Lasse Kinnunen
Alajärvi0400 369627 tai
lasse.kinnunen@mpk.fi.
Kartat jaläpisoutu
peitepiirrokset
08.00-09.00
1.5.
Härmänmaan
Lapuanjoki
2.5.
Turvallisuustaitoja
Aamupala Teuvan nuorille Teuva
09.00-09.30
3.5.
Varusmiespalvelukseen
päivärakentaminen.
MPK:n toimistoEsikunnan
09.30-15.00
Harjoitusesikunnan
6.5.
Seremonia-(11.30
ja protokollakurssi
toimintaharjoitus
Lounas ja MPK:n
14.00 toimisto
Kahvi)
8.5.
Cooper testi
Seinäjoki
15.00-15.30 Harjoituksen purkaminen, Palautteet,
10.5.
Hallinto- ja huoltopäivä (EPK) Maalahti
Loppukeskustelu
16.-18.5.
Moon selviytyjä leiri
Menkijärvi
24.5.

Lauhan laskeutuminen-marssi Lauhavuori

Ilmoittaudu
kurssille
8.3.2014
mennessä. Lisätietoa
Katso lisää
www.mpk.ﬁ
Koulutuskalenteri
kurssista Lasse Kinnunen 0400 369627 tai
lasse.kinnunen@mpk.fi.

Lentosotakoulun tuki mm.
materiaalin suhteen päättyi MPK:lle vuodenvaihteessa. Tämän seurauksena
Etelä-Pohjanmaan KOTU
yksikkö on vuokrannut Seinäjoelta teollisuusalueelta
varastotilaa johon vuoden
vaihteen jälkeen on perustettu meidän alueelle oma
PV:n materiaalivarasto. Varustamisyksikkömme ,Nii-

nisalon varuskunta, toimitti
meille 70 hengen henkilökohtaiset varusteet ja melkoisen määrän joukkuekohtaista varustusta helmikuun
alussa. Varastonhoitajana
toimii Isoahon Antti, joka
sitten huolehtii varaston ylläpidosta ja järjestyksestä.
Varastossa olevaa materiaalia käytämme kurssiemme toteuttamiseen, täyden-

Varastonhoitaja Antti Isoaho
nystä saamme tarvittaessa
Vaasasta aluetoimistolta tai
Maalahdessa olevasta varastosta. Varastoomme pääsette tutustumaan elokuulla
Seinäjoella järjestettävän

Reserviläispyöräilyn yhteydessä, sillä tämänhetkinen
suunnitelma on , että pyöräilyn aloitus-, varustamis
- ja lopetuspisteenä toimisi
teollisuusalueella sijaitseva
varastomme!
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Sotiemme veteraanien hyväksi

PERHELIIKUNTAPÄIVÄ
PARHAIMMILLAAN

Tuottoa jakamassa ja vastaanottamassa Heikki Tarkkanen, kauppias Tony Bengs,
sotainvalidi Unto Nyystilä, sotaveteraani Ahti Lehtola

Ylihärmän Reserviläisten perheliikuntapäivään osallistui melkoinen määrä luistelijoita. Hienossa säässä vietetyn päivän saldo oli 80 henkilöä. Kuva Jukka Yliketola

OLAVI KOSKINEN K-Market

Pirkka Tony Bengs ja Laihian Reserviläiset tekivät
yhteistyössä
joulukuulla
laihialaisten sotiemme veteraanien hyväksi varainhankinta tempauksen, sopivasti itsenäisyyspäivän
lähestyessä. Päivän aikana
teimme kenttäkeittimellämme n. 200 litran keiton riisipuuroa joka myytiin päivän
aikana. Kaikki tarvikkeet
ym. lahjoitti K- kauppias
Tony Bengs. Reserviläisiltä
tuli soppatykki sekä työ ja
tarjoilu talkoilla. Kuuluuhan sotiemme veteraanien
hyväksi tehty työ kaikille
reserviläisille, res arvoon
katsomatta. Puuron syöjiä
kävikin kiitettävästi tykillä
ruokailemassa sekä hakemassa puuroa kotiin vietäväksi. Saihan siinä helpolla
päivän puurot hankituksi ja
siitä suoritettu maksu meni
hyvään tarkoitukseen, oman
paikkakunnan
sotiemme
veteraaneille.

Tuotto tasan kaikille veteraanijärjestöille
Seuraavalla viikolla järjestettiin K-market Pirkan
tiloissa
varainhankintapäivän tuoton jako, johon
kutsuttiin veteraanijärjestöjen edustajia paikalle. Jako
suoritettiin siten, että selvitettiin sotiemme veteraanien lukumäärä laihialla ja
jaettiin tuotto pääluvun mukaan, jolloin kaikki saivat
oikeuden mukaisen jaon.
Kirjekuoria, jotka tällä
kertaa olivat valkoisia eikä
ruskeita, tulivat vastaanottamaan
sotainvalidien
edustajana Unto Nyystilä,
sotaveteraanien edustajana
Ahti Lehtola, reserviläisyhdistyksemme edustajana
tilaisuudessa oli puheenjohtajamme Heikki Tarkkanen.
Kirjekuoria veteraanijärjestöjen edustajille luovuttaessaan kauppias Tony Bengs
kiitti heitä siitä työstä ja
uhrauksista, joita he ovat
tehneet meidän jälkipolvien
ja maamme eteen, lisäten

että te veteraanijärjestöissä
parhaiten tiedätte mihin tapahtuman tuoton osoitatte.
Veteraanijärjestöjen edustajat Unto Nyystilä sekä
Ahti Lehtola kiittivät kauppiasta sekä reserviläisiä tapahtuman järjestämisestä
ja saadusta lahjoituksesta.
Tapahtuman tuotosta saivat
osuutensa myös rintamaveteraanijärjestöön kuuluvat
veteraanit.
Yhteistyössä kunniakansalaistemme hyväksi
Vuosien ajan on yhteistyö
toiminut hyvin reserviläisyhdistyksen sekä K-market
Pirkan Tony Bengsin kanssa. Varainhankinta tapahtuma ei suinkaan ollut laihialla ensimmäinen, jonka
olemme kauppiaan kanssa
yhdessä toteuttaneet ja toivottavasti ei myöskään viimeinen. Laihian reserviläiset ry kiittää kauppias Tony
Bengsiä sekä koko kaupan
henkilökuntaa hyvästä yhteistyöstä.

Tammisunnuntai Alajärvellä

Ylihärmän
Reserviläiset ry:llä on oma
maja talousrakennuksineen
loppuunkaivetun hiekkamontun partaalla. Lampi
täyttyi vedellä kun hiekan
otto lopetettiin. Nyt yhdistyksellä on hieno, täysin
kirkasvetinen ”järvi”. Mökin ja lammen alueella yhdistys pitää kokouksensa ja
kilpailunsa sekä rakentelee
aluetta rahoituksen niin salliessa. Viimeisin hankinta
viime kesältä on alueelle
beach volley -kentän tekeminen sekä hyvän laiturin
rakentaminen.
ERKKI KALLIO

Monen vuoden odotuksen
jälkeen tuli viimein talvi, jolloin jää tuli ensin ja
sitten vasta lumi. Vuosien toiveina oli ollut hyvän
luonnonjään saaminen lam-

peen. Tänä talven se viimein
onnistui. Pakkasta oli parin viikon aikana niin, että
kantava jää tuli lammelle.
Lunta satoi vain parin sentin
paksuudelta, joten se ei jään
vahvistumista haitannut. Aikaisempina talvina on hyvän
jään päälle, lumen alle tullut
vettä, joka on pilannut mahdollisuuden
luisteluradan
auraamiselle.
Kun lammella oli nyt luistava ja tasainen jää ohuen
lumikerroksen alla, niin päätettiin pitää kauan odotettu
luisteluperheliikuntapäivä
majalla. Kutsuun vastattiin
hyvin, sillä päivän aikana
kävi luistelemassa n. 80
henkilöä. Ylihärmän Reserviläisillä on tapana kaikissa tapahtumissa, että kutsu
käy kaikille kiinnostuneille
ei yksinomaan yhdistyksen

jäsenille vaan muillekin
kiinnostuneille, niin tälläkin kerralla. Kaikki eivät
toki luistelleet, koska makkaranpaistopaikalla näytti
useaan kertaan olevan peräti tungosta.
Lammelle saatiin auratuksi
n. 800 m:n pituinen ”retkiluistelurata”, ja keskemmälle lampea muuta luistelua varten omat paikat.
Sunnuntaipäivä oli ulkoilun
kannalta paras madollinen;
pakkasta vain pari astetta,
ei tuulta eikä lumisadetta.
Tapahtuma oli niin onnistunut, että päätettiin tarkkailla
tarkasti jään muodostumista seuraavina vuosina, jotta
voitaisiin järjestää talvinen
perheliikuntapäivä luistelun
merkeissä tulevinakin vuosina.

Ammunnanharrastajille
tunnustusta

Palkitut Reijo ja Jani harjoittelemassa ilma-aseradalla.
Laihian
kunnan
vapaa-aikalautakunta nimesi yksimielisesti
vuoden 2013 veteraaniurheilijaksi Reijo Lindroosin, sekä palkitsi samassa
kokouksessaan myös Jani
Lindroosin stipendillä saavutuksistaan ampuma-urheilun saralla. Myös Laihian Reserviläiset palkitsivat
parivaljakon omassa syyskokouksessaan stipendeillä
ampuma-urheilu saavutuksistaan.
OLAVI KOSKINEN

Prikaatikenraali Asko Kilpinen piti juhlapuheen salin täyteiselle yleisölle. Yhä enenevässä määrin reserviupseerit ja reserviläiset ovat ottaneet vastuuta juhlan järjestelytehtävissä. Kunniavartiot, seppelpartiot, kolehdin keräys ja liikenteen ohjaus sujuu
näiltä ”ammattilaisilta”. Kunnat ja seurakunnat tarjoavat arvokkaat puitteet, joten
ei ihme, että linja-autolasteittain juhlaan saavutaan. KUVAT Paula Hämäläinen ja Pekka Viitaniemi

Isältä pojalle
Reijon ampumaharrastus
on alkanut jo vuonna 1962
jatkuen edelleen, lajeina
perinne kivääriammunnat.
Mieleenpainuvimpia kilpailu-ammuntoja on hänen
mielestään aina 300m ammunnat, siinä kaiken pi-

tää mennä kohdalleen että
saadaan kunnon tuloksia
aikaan. Jani on harrastanut
ammuntoja jo 25 vuotta,
joten mikään aloittelijakaan hän ei ole. Hänen lajivalikoimiinsa on kuulunut
myös pitempien matkojen
tarkkuusammunnat. Lisäksi
käsiaseammunnat kuuluvat
”kotikisoissa” harrastuksiin.
Molempien miesten palkintokaapeissa on useita SM
tason palkintoja,
muista palkoinnoista puhumattakaan!
Talvikaudella
ammuntakuntoa ylläpidetään ilma-ase ammuntoja
harrastamalla.
Kilpailuissa
ympäri Suomea
Ammunta kilpailuihin osallistuminen on miehille tärkeää, koska ellei järjestettyi-

hin kilpailuihin osallistuta,
ne loppuvat. Onneksi lajin
suosio on kasvamaan päin
ja nuoria sekä naisampujia
on tullut perinnease kilpailuihin mukaan. Reijo ja Jani
haluavatkin kiittää kilpailujen järjestäjiä siitä, että
näin parhaiten turvataan
perinneaseammunta lajin
tulevaisuus! Ampumaratojen säilyminen hieman huolestuttaa, jos alueiltamme
kaikki a-radat hävitetään,
niin onko se sitten parempi
että joudutaan metsiköissä
tarkkuuttamaan aseita ja
harjoittelemaan
ammuntaa? Varsinkin 300 metrin
radoista on alueillamme
pulaa, toivotaan että ampumaradat saadaan säilymään
ja kaikkien jotka ammuntaa
harrastavat, pystyvät sitä
myös harrastamaan tulevaisuudessakin.

6

LAKEUDEN MAANPUOLUSTAJA

Piirien organisaatio 2014

Toimintakalenteri
MAALISKUU
4.3. Res.ups.piirin hallituksen kokous ja kotisivukurssi, Seinäjoki
8.3. Res.liiton yhdistysjohdon koulutus ja
piirihallituksen kokous, Seinäjoki
13.3. Talvisodan päättymisen muistotilaisuus, Seinäjoki
22.3. Piiriseminaari Seinäjoki
22.3. Piirien kevätkokoukset, Seinäjoki

Reserviupseeripiiri

Reserviläispiiri

Puheenjohtaja Marko Kaappola, Seinäjoki
I varapuheenjohtaja Tuomas Taivalmaa, Ilmajoki
II varapuheenjohtaja Pekka Rinta-Hoiska, Kurikka

Puheenjohtaja Jaakko Liinamaa, Kurikka (Jurvan yhdistys)
I varapuheenjohtaja Mikko Säntti, Kurikka¨
II varapuheenjohtaja Jukka Oksanen, Vaasa

Hallituksen jäsenet (suluissa henkilökohtainen varajäsen)
Jaakko Heikkilä (Seppo Ek) Alahärmän Res.ups.kerho, Erkki
Ojajärvi Alajärven Res.ups.kerho, Veli Kujala Alavuden Res.ups.
kerho, Sakari Lehto (Jouni Kultalahti) Evijärven Res.ups.kerho, Juha Juvonen (Juha Nikkola) Ilmajoen Res.ups.kerho, Masi
Honkanen (Antero Honkasalo) Isojoen-Karijoen Res.ups.kerho, Mikko Jylhä (Erkki Hölsö) Isonkyrön Res.ups.kerho, Juhani
Kungsbacka (Juha-Matti Länsikallio) Jalasjärven Res.ups.kerho,
Marko Mäki-Könnö (Tuomo Tuuri) Kauhajoen Res.ups.kerho,
Jukka Peura (Eero Partanen) Kauhavan Res.ups.kerho, Heikki
Hakala Kortesjärven Res.ups.kerho, Seppo Palomäki Kuortaneen Res.ups.kerho, Sami Kuntola (Jukka Kivineva) Kurikan Res.
ups.kerho, Jarkko Posti Lapuan Res.ups.kerho, Jussi Harjunpää
(Esko Sippola) Seinäjoen Res.ups.kerho, Mika Karjanlahti (Jukka Sysilampi) Seinäjoen Res.ups.kerho, Yrjö Nevanperä (Mikko
Peltoniemi)Teuvan Res.ups.kerho, Olli Ahtola Töysän Res.ups.
kerho, Jarmo Kivimäki (Niko Hautala) Ylihärmän Res.ups.kerho,
Matti Hirvilammi (Raimo Rintamäki) Ylistaron Res.ups.kerho, Juhani Luodeslampi (Veikko Hallila) Ähtärin Res.ups.kerho. Lisäksi
kokouksiin kutsutaan hallituspaikastaan luopuneen Lappajärven
kerhon edustajana puheenjohtaja Heikki Kuoppala ja Kadettipiirin
edustajana Jarmo Seppä.

Hallituksen jäsenet (suluissa henkilökohtainen varajäsen) varajäsenet Harri Yli-Rahnasto (Jouni Risikko), Keijo Vilmilä (Jari Hellinen) Alavuden Seudun Res., Pirkko Sysilampi (Kaisu Norrbacka)
E-P:n Res.naiset, Pasi Löppönen (Juha Lähdesmäki) Ilmajoen
Res., Juhani Arkkola (Jarmo Rinta) Isonkyrön Res., Esko Leppä
(Tommi Ala-Kanto) Jalasjärven Res, Markku Laiteenmäki (Sami
Ketola) Jurvan Res, Leo Lappalainen (Ville Yli-Teevahainen)
Kauhajoen Res, Hannu Ristaniemi (Antti Isosalo) Kauhavan Res,
Håkan Wörlund (Christer Johansson) Korsholmsnejdens Res.,
Mika Viitanen (Jukka Vähämäki) Kuortaneen Res, Arto Mähönen
(Tapio Myllymäki) Kurikan Res, Heikki Tarkkanen (Petri Åkeman)
Laihian Res, Mikko Kanto (Sami Mäki) Peräseinäjoen Res, Esko
Hakulinen (Jari Ojala) Seinäjoen Res, Jarmo Koskela (Jorma AlaHiiro) Seinäjoen Res, Jarkko Tuisku (Henry Koski) Teuvan Res,
Juha Ala-aho (Timo Koukku) Vaasan Res, Kari Tapio (Jaakko Hakomäki) Vähänkyrön Res, Mikko Mäki-Haapoja (Erkki Kallio) Ylihärmän Res, Timo Nyrhinen (Rimo Korkiavuori) Ylistaron Res., Tapio
Makkonen (Tapio Oikari) Ähtärin Res.aliups. Lisäksi hallituksen
kokouksiin kutsutaan hallituspaikastaan luopuneiden yhdistysten
edustajana puheenjohtajat Jouko Nygård Alajärven Res, Raimo
Perkiö Isojoen Res, Timo Hautaviita Karijoen Res, Petri Myllykoski Lapuan Res. sekä piirien tiedottaja Antti Isosalo.

Piirien yhteiset toimikunnat 2014
Piiriesikunta
Esikuntapäällikkö
Marko
Kaappola Seinäjoki, RU piirin
puh.joht
jäsenet:
Antti Isosalo Kauhava, piirien tiedottaja, Heikki Koivisto
Seinäjoki, piirien hengellisen
ja perinnetoiminnan vastaava,
Jarmo Koskela, piirien urheilutoiminnan vastaava, Jaakko Liinamaa Kurikka (Jurvan
Res), RES piirin puh.joht., Ulla
Muurimäki, piirien toiminnanjohtaja, Jukka Oksanen Vaasa
RES, piirin II varapuheenjohtaja, Pekka Rinta-Hoiska Kurikka, RU piirin II varapuheenjohtaja, Mikko Säntti Kurikka,
RES piirin I varapuheenjohtaja,
Tuomas Taivalmaa, RU piirin I
varapuheenjohtaja

Hengellinen ja perinnetoimikunta
Puheenjohtaja Heikki Koivisto Seinäjoki, Jäsenet Juhani
Erkkonen Ilmajoki, Aulis Harju
Jalasjärvi, Alpo Korpinen Alavus, Jani Latva-Nikkola Seinäjoki, Pentti Lemettinen Lapua,
Jaakko Linko Ylihärmä, Väinö
Pollari Isokyrö, Jouko Siljamäki Teuva, Teuvo Veikkola
Alajärvi, Markku Västi Vaasa,
Petri Åkerman Laihia
Urheilutoimikunta
Puheenjohtaja Jarmo Koskela
Seinäjoki, Jäsenet: Juhani Arkkola Isokyrö, Olli Iso-oja Vaasa,
Esko Leppä Jalasjärvi, Juhani
Luodeslampi Ähtäri, Marko MäkiKönnö Kauhajoki, Timo Nyrhinen
Ylistaro, Asko Sippola Kuortane,
Esko Sippola Seinäjoki

Ampumatoimikunta
Puheenjohtaja Jarmo Koskela
Seinäjoki, Jäsenet: Aarno AlaHonkola Alavus, RUL amp.
kilp. joukkueenjohtaja, Jouni
Hynninen Ilmajoki, SRA joukkueenjohtaja, apunaan Juha
Lähdesmäki , Teijo Kimpimäki
Jalasjärvi, Ilma-aseet ja RES
ampumamestaruuskilpailut
joukkueenjohtaja,
Tuomas
Laitila Ilmajoki, Perinneaseet
joukkueenjohtaja, Mika Raninen Kauhava, Palvelusase
joukkueenjohtaja, Pauli Glader
Vaasa, Juha Härkönen Kauhava, Antti Iso-Oja Ilmajoki, Raimo Keski-Hannula Vaasa

1 / 2014

Matti Heinonen Jalasjärvi,
Antti Isosalo Kauhava, Jaakko
Liinamaa Kurikka, Kai Kaistila
Seinäjoki, Olavi Koskinen Laihia, Tuomo Kotkaniemi Seinäjoki, Heikki Makkonen Ähtäri,
Rauno Yli-Hynnilä Kurikka
Piirien sihteerinä ja
rahastonhoitajana
toimii toiminnanjohtaja
Ulla Muurimäki.

HUHTIKUU
24.4. Reserviläispiirin hallituksen kokous 3/14
27.4. Kansallinen veteraanipäivä
TOUKOKUU
Reservin ampumataitopäivä
15.5. mennessä materiaali LMP lehteen 2/14
24.5. Reserviläismarssi, Lauhan laskeutuminen,
Kauhajoki-Isojoki
KESÄ-HEINÄKUU
Piiritoimisto suljettu
ELOKUU
6.8. Kesäillan kirkko, Alajärvi
9.8. Napuen taistelun ennaltamisnäytös, Isokyrö
16.8. Reserviläispyöräily, Seinäjoki
SYYSKUU
1.9. Suomi Mies seikkailee, Vaasa
2.9. Suomi Mies seikkailee, Alajärvi
3.9. Suomi Mies seikkailee, Ähtäri
4.9. Suomi Mies seikkailee, Seinäjoki
4.9. Jatkosodan päättymisen muistohetki, Karijoki
5.9. Suomi Mies seikkailee, Kauhajoki
8.9. Reserviupseeripiirin hallituksen kokous 3/14
9.9. Reserviläispiirin hallituksen kokous 4/14
15.9. mennessä materiaali LMP lehteen 3/14
21.9. YK:n rauhankävely (veteraanikävely) yhdessä
Rauhanturvaajien kanssa
LOKAKUU
7.10. Reserviläispiirin hallituksen kokous 5/14
vko 44 Reserviläispiirin syyskokous Ylihärmä
MARRASKUU
6.11. Reserviupseeripiirin hallituksen kokous 4/14
Vko 48 Reserviupseeripiirin syyskokous, Isokyrö
15.11. mennessä materiaali LMP lehteen 4/14
JOULUKUU
5.12. Itsenäisyyspäivän vastaanotto, Ylihärmä
6.12. Itsenäisyyspäivän kunniavartiot ja juhlat, Koko maa
Vko 50 – 51 Joulutulet, Koko maa
24.12. Jouluaaton kunniavartiot sankarihaudoilla, Koko maa
31.12. Lentosotakoulun toiminta Kauhavalla on päättynyt
Merkitse kalenteriisi
Lauantaina 24.5. on jälleen koko perheen tapahtuma,
Lauhan laskeutuminen Lauhanvuoren kansallispuostossa. Kuntoillaan ja tutustutaan luontoon.
Tänä vuonna on valittavissa kaksi eri matkapituutta, eli
10 km ja 20 km.
Tapahtumassa ei kilpailla eikä oteta aikaa.

Lakeuden Maanpuolustaja
lehden toimituskunta
Päätoimittaja Ulla Muurimäki,
jäsenet Niilo Hakala Teuva,

PÄÄMAJA-MARSSI

Päämaja-marssin alkujoukko on lähtenyt Pakasta kohti Kiistolaa. Kuvat Erkki Kallio ja
Mika Mäki

Tammikuussa tuli kuluneeksi 96
vuotta vapaussodan alkamisesta. Eri puolilla Suomea tätä päivää juhlittiin
Tammisunnuntai-nimellä.
ERKKI KALLIO

Sunnuntaina
27.1.1918
kenraali
Mannerheimin

hyväksymän suunnitelman
mukaisesti tuli Lapuan,
Kauhavan, Ylihärmän ja
Alahärmän suojeluskuntien
sekä Ahrenbergin lipuston
riisua kenraalimajuri Paul
von Gerihin johtamana Lapuan, sitten Seinäjoen venäläinen varuskunta aseista.

Hyökkäyksen piti tapahtuma 28. päivän vastaisena
yönä 1918. Ylipäällikkö itse
matkusti pienen seurueen
kanssa Ylihärmään, jossa
komentopaikka sijoitettiin
kauppias Viitasalon taloon.
Korkeitten
päälliköiden
retkikunta ajoi rekipelillä

myöhään 27. päivän illalla
Isonkyrön kauppa Ylihärmään. Pitäjän rajalla Pakan
kylässä oli vastassa vartio, jota johti Kaupinmäen
isäntä. Retkikunta pysäytettiin ja isäntä kysyi:”Mitäs
miähiä te ootta?. Kysyjälle
vastattiin ja vastus tyydytti
vartion päämiestä niin, että
tämä käski avata tien ja sanoi matkaajille: ”Toimikaa
sitte niin kum miähet”. Neuvo huvitti herroja kovin, sillä 15-vuotias Sanni Kujala
havaitsi joukon ”nauravan
mahdottomasti” vielä
Viitasalossakin. Ylipäällikkö majoittui talon yläkertaan. Talo tarjosi ruokaa
– silakkalaatikkoa – ja kahvia. (Prof. Heikki Ylikangas. Tervasta teollisuuteen
1989)
Ylihärmästä, jossa Mannerheimilla oli vapaussodan ensimmäinen päämaja
annettiin ensimmäiset käskyt aloittaa sota venäläisiä
vastaan oli siis sunnuntaina
27.1.

Ylihärmän
Reserviläiset
ry päätti aloittaa päämajan
muistoksi ja samalla juhlistaa
tammisunnuntaita
järjestämällä 1. Päämajamarssin. Aluksi suunnitelma oli tehdä matka hiihtäen, mutta lumiolosuhteet
eivät tarjonneet riittävää tukea tapahtumalle. Päätettiin
tehdä vaellus jalkaisin.
Marssi aloitettiin kokoontumalla entisellä suojeluskuntatalolla Kiistolassa, johon
oli koottuna pieni näyttely
tammisunnuntaista. Kiistolasta osallistujat kuljetettiin Pakan kylään, paikalle,
jossa Mannerheimin seurue pysäytettiin tarkastusta
varten. Täältä marssi jatkui
parin juomatauon jälkeen
Entisen Viitasalon
kaupan seinässä
on edelleen Mannerheimin päämajasta 27.1.1918
muistuttava seinälaatta.

pikkuteitä Ylihärmän keskustaan ohittaen päämajan
ja jatkuen takaisin Kiistolaan. Matka Pakasta Kiistolaan on 14 km.
Kiistolassa
osallistujille
tarjottiin, kuten aikoinaan
myös Mannerheimille silakkalaatikkoa ja kahvia.
Osallistujat olivat erittäin
tyytyväisiä sekä marssiin
että oheistoimintaan ruokailuineen. Tämä antoi
tukea ajatukseen, että Päämaja-marssista tehdään perinne. Todennäköisesti ensi
vuonna tapahtumapäivä on
tammisunnuntaita lähinnä
oleva lauantai ja todennäköisesti myös silloin marssi
tehdään kävellen.
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Neste Jalastuuli 24 h
Seinäjoentie 7
JALASJÄRVI
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Lakeuden Maanpuolustaja 40 vuotta sitten
Aika vaihtuu aate säilyy!
Vapaaehtoinen maanpuolustustyö tehostumassa Etelä-Pohjanmaalla
Etelä-Pohjanmaa on ollut monien tärkeiden vapaaehtoisen
maanpuolustustyön tapahtumien näyttämö viimeaikoina.
- Viime vuoden syksyllä oli RU-naisten valtakunnallinen
kokous ja juhla Seinäjoella. Erityinen kiitos järjestelyistä
Seinäjoen RU-naisille.
- Onnistunut RU-liiton valtakunnallisen maanpuolustuspäivänjuhla pidettiin syksyllä myös Seinäjoella. RUL:n piirien
puheenjohtajien retkeily- ja neuvottelupäivät olivat samassa yhteydessä Seinäjoella.
- RUL:n valtakunnalliset
talvimestaruuskilpailut
pidettiin Lapualla helmikuussa. Lapuan RU-kerho
ansaitsee
järjestelyistä
erityiset
kiitokset.
- RU-, RAUliittojen
järjestämät
yhteiset järjestöpäivät pidettiin myös Seinäjoella helmikuussa. Kerhojen ja yhdistysten toimihenkilöitä oli
näillä koulutuspäivillä yli 30 henkeä E-P:ltä.
- Ensi kuussa on RAUL:n vuosikokous Seinäjoella. E-P:n
RU piirin puheenjohtajan ominaisuudessa toivotan reservin
aliupseerit koko maasta tervetulleeksi Seinäjoelle.
- Oman piirin ja kerhojen puitteissa on tapahtunut myös
monenlaista, näistä tapahtumista mainittakoon mm.
- Piirin talvimestaruuskilpailut olivat Ähtärissä
- Molempien piirien sisähalliampumamestaruuskilpailut
olivat Kurikassa
- Pitkäaikainen piirihallituksenjäsen Eino O. Koskela muutti ajasta ikuisuuteen. Hän oli myös Alajärven kerhon perustajajäsen.
- Ru-piirin puheenjohtaja yliluutnantti Osmo Riipinen jätti
puheenjohtajan tehtävät vuodenvaihteessa. Samoin piirien
toiminnanjohtaja Lauri Tanttari jätti ikänsä vuoksi toiminnanjohtajan tehtävät. Heille ojennettiin kiitollisuuden osoituksena lähtötilaisuudessa Seinäjoella piirin liput, Lauri
Tanttari sai lisäksi RAUL:n kunniakilven.
- RU-piirin varapuheenjohtaja, majuri Sakari Jaskari on
täyttänyt 60 vuotta. Hänelle ojennettiin piirin lippu n:o 4
Lapualla RUL:n talvimestaruuskilpailuissa.
- Isonkyrön RU-kerho täytti 20 vuotta

Avoinna 24 h
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Isänmaan puolesta
ARMY

1974

ERÄ

TURVA

LAHJA

Reserviläisten oma myymälä

EP RUP:n pj. ylil. J.Mäkelä

inttistore.fi

Pohjoinen Hesperiankatu 15, 00260 Helsinki, 09-40562014

Urheilukalenteri
24.5.
16.8.
21.9.

1.3. - 31.12.

Kuntourheilutapahtumat
reservin ampumataitopäivä
Reserviläismarssi Kauhajoki-Isoj.
Cooperin testit
paikkakunnittain
Reserviläispyöräily, pyörämarssi
Seinäjoki
Veteraanikävely & perheliikuntapäivä Seinäjoki

Kilpailut
aika
laji
HAKEMUS
4.3.
Ampumahiihto pien.kiv
Jurva
29.4.
Ammunnat perinnekivääri 100m
Ilmajoki
9.5.
Ammunta kaksoishirvi
Jalasjärvi
13.5.
Ammunnat perinnepistooli
Ilmajoki
17.5.
Ammunta, kiv. 300 m
Kauhava
17.5.
Ammunta perinnekivääri 300m
Kauhava
19.5.Ammunnat perinnekiv.150m, 3-as. ja m.
Vaasa
27.5.
Palvelusaseammunta kiv.
Kauhava
9.6.
Ammunta puoliautomaattikiv. 3-asent.+ m. Vaasa
1.7.
Palvelusaseammunnat 3 ja 4 (pist)
Ilmajoki
6.7.
SRA
Ilmajoki
9.8.
Ammunta kenttä ja kiik.kenttä
Kauhava
4.8.
Ammunta puoliautomaattikiv. 150 RA7 Vaasa
12.8.
Ammunta, Matin kisa
Kauhava
Ampumakilpailut pist
Vaasa
10.8.
Ampumakilpailut pien.kiv
Vaasa
24.8.
Ampumajuoksu pien.kiv.
Kauhajoki
15.9.
Ampumajuoksu pistoolilla
Seinäjoki
18.9.
Ampumasuunnistus pistoolilla
Seinäjoki
14.-15.11.
Ilma-ase
Jalasjärvi

Adressit

Piiritoimistolta - myös tekstattuna.

Jalasjärven Lämpö Oy

Ekoaseilla harjoittelu kuuluu myös reserviläistoimintaan.
Rynnäkkökivääri ja pistooli.kuuluvat asearsenaaliin.
Alavuden
reserviupseerikerho ry kevätkokous
to 20.3.2014 klo 19.00.
Kirkkomännikön koulun luokka
204, 2. krs. Kahvia klo 18.45.
Tervetuloa kokoukseen!

Huoltokorjaamo
J. Koivukoski Ky
Hallitie 1 61600 JALASJÄRVI

JALASJÄTE OY
- EIKÄ JÄLKEÄKÄÄN

Hallitus

JÄTTEISTÄ-

Alavuden reserviupseerikerho ry 60 –vuotistilaisuus
pe 25.4.2014 Alavuden Makupirtissä Okslammintie 9.
Tervehdysten vastaanotto klo
17.00-17.45. Ruokailu ja ohjelma klo 18.00 alkaen.
Ennakkoilm. ruokailuun viim.
17.4.2014
veli.kujala@alavus.ﬁ
tai 0400-515406.

06-4560900

Seinäjoen
Reserviupseerikerho
ry:n
kevätkokous
tiistaina 25.3.2014 kello 18:00
Piiritoimistolla, Impivaarantie
25 (SEINÄJOKI). Kahvitarjoilu
alkaa kello 17:30.
Kaikki jäsenet ovat
tervetulleita kokoukseen!
hallitus

LAKEUDEN

MAANPUOLUSTAJA

E-P:n Reserviläispiirien
ja tukijain tiedotuslehti
Impivaarantie 25
60420 SEINÄJOKI
p. 423 3816,
Sähköposti:
LMPlehti@gmail.com
LAKEUDEN
http//www.erresp.ﬁ
MAANPUOLUSTAJA
Päätoimittaja:
Ulla Muurimäki
E-P:n Reserviläispiirien ja
P.423 3816, 050-328 5264
tukijain tiedotuslehti
Impivaarantie
25
Toimituskunta
60420
NiiloSEINÄJOKI
Hakala
06-423
3816
Matti
Heinonen
Sähköposti
Antti
Isosalo
ep.reservilaispiirit@netikka.fi
Kai Kaistila
Olavi Koskinen
Tuomo
Kotkaniemi
Päätoimittaja
Jaakko
Liinamaa
Ulla Muurimäki
Heikki
Makkonen
06-423
3816,
050-328 5264
Rauno Yli-Hynnilä
Julkaisija:
Toimituskunta
Antti Isosalo
Etelä-Pohjanmaan
Kai Kaistila
Timo Keskivalkareserviläispiirit
ma Olavi
Koskinen ja
Tuomo
Lakeuden
Kotkaniemi
Heikki Makkinen
Maanpuolustajain
Tuki
Rauno Yli-Hynnilä
Painopaikka:

Julkaisija:
Etelä-PohjanWestpoint,
Rauma

LAKEUDEN MAANPUOLUSTAJA

8

1 / 2014

Toimintamme tukikomppania
Veljekset Ala-Talkkari Oy
Asianajotoimisto
Lepistö & Mäkinen Oy
Asianajotoimisto

Ristikangas, Kinnunen & Koskinen

64700 TEUVA, puh. 06-267 2700

Timo Aukia Oy

KUORTANEEN OSUUSPANKKI

KURIKKA

Kyrönmaa
Kyrönmaan Osuuspankki

REIKÄLEVY Oy
Hakaradio
Ecosto Oy
SEINÄJOKI

P. Rotola-Pukkila Oy
www.timantti.com

HINAUS JA TUUPPAUS

www.harmanliikenne.ﬁ

LATOMÄEN SÄHKÖLIIKE

Ikkunatehdas Hautanen Oy
PL 17, 62375 YLIHÄRMÄ, Tel
+358 (0)6 482 20 00
Fax
+358 (0)6 484 69 50, www.skaala.com

TAMSIN PUUTARHAT
T E U VA

Metsäliitto-konserni on nyt
Metsä Group. Tutustu meihin
osoitteessa www.metsagroup.ﬁ.

T:mi Jukka Kivineva
Keskustie 10, Virrat puh. 03-485 511 � Yrittäjäntie 3, Ähtäri puh. 06-5415 111

WWW.VOLTINVARI.ﬁ

Metso Power Oy

Tuttuja, laadukkaita tuotteita ja osaavia palveluja!
WWW.yristyslaskenta.com

0400-564 104

